
 ((وقوله:  ؛واضحة، بينهما سافة ؟ بينهما مسافة وكذلك تقول: بدر بني مكة واملدينة؛ هذا يف املكان؛ وبينهما

أي نعم هذا أيضا من آيات  الشيخ :أقول محل البحار بني السماء واألرض؟  السائل : ؛)) بين السماء واألرض

وكونه أيضا كما قال اهللا عزوجل، جبال فيها من برد ويش هي  ؛اهللا محلها البحار العظيمة بني السماء واألرض

ألم تر أن اهللا يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خالله وينزل من  ((؟  اآلية

هذا يف اجلو جبال من الربد وال  السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ))

ربد؛ حممول بقدرة اهللا عزوجل وبأمره؛ وإن كان له سبب الذلك، ال تستغرب أن يكون فيها جبال من  تستغرب

خلقه اهللا حلمله؛ لكن املهم أنه حممول بأمر اهللا وقدرته؛ حنن يف العام املاضي ذهبنا يف الصيف من هنا إىل الدمام 

وعشرين حتت الصفر؛ وحنن يف األرض حنرتق؛ حنن وقال لنا الطيار نتكلم يف الطائرة؛ قال إن درجة احلرارة مخس 

احلر يف وسط النهار؛ مخس وعشرين حتت الصفر ويش تقتضي؟ اجلماد، جيمد، مجاد  نايف الصيف؛ لكن  جيي

وغالبا ما يكون الربد يف أيام  ؟ حنن نقول كيف بإذن اهللا إذا جاء وقت الصيف هو حر أيش لون ينزل الربد

طبقات عظيمة، طبقات عظيمة؛ هذا اجلزء من طبقات اجلو الذي وصلت درجة  اجلوالصيف؛ ولكن وجدنا أن 

مع ذلك ينزله اهللا و فيه سيجمد، يكون جبال؛ املاء الذي احلرارة إىل مخس وعشرين حتت الصفر يقني إن الذي 

ه فإنه ينزل  إذا مل تقتضي احلكمة أن يضر أحد ب ؛عزوجل كما تشاهدون ينزله حباة ، حباة إذا مل يوجد له ضرر

الالم هذه للتوكيد؛ وآيات  )) آليات ((وقوله:  .كما تشاهدون؛ حباة دقيقة ال تضر حيوانا وال تفسد شجرا نعم

فتحة ظاهرة؛ عالمة نصبه كسرة ظاهرة يف آخره؛  ؛وعالمة نصبه كسرة ظاهرة يف آخره ا؛ اسم إن منصوبخرب 

حة؛ ألنك لو تقول كسرة ظاهرة يف آخره ظن من مسعك أن تبني؛ الكسرة نيابة عن الفتيصحيح هذا؛ ال، الزم 

عرفتم فيما سبق أن كل واحد من هذه األنواع  )) آليات ((من عالمات النصب الكسرة وليس كذلك؛ وقوله: 

فيه آيات، كل واحد فيه آيات؛ ما هو معناها اآليات موزعة لكل واحد آية؛ كل واحد يشتمل على آيات؛ وقوله 

عقل إدراك،  أي هلم عقول؛ وقد سبق لنا أن العقل ينقسم إىل قسمني: )) يعقلون (())  يعقلون لقوم ((تعاىل: 



وعقل الرشد؛ عقل اإلدراك هو مناط التكليف؛ وعقل الرشد مناط الثناء واملدح؛ األول بفقده يفقد التكليف؛ 

يعين عقل الذي هو مناط التكليف؛  ثاين؛ ؟ )) لقوم يعقلون ((والثاين بفقده يفقد املدح والثناء؛ أيهما املراد هنا 

وهو عقل اإلدراك؛ أو عقل املدح والثناء؛ وهو عقل الرشد؟ األخري، عقل الرشد؛ فاإلنسان العاقل الذي يستعمل 

عقله فيما ينفعه؛ فيعقله عما ال ينبغي؛ ألن العقل مسي بذلك ألنه يعقل صاحبه عما ال ينبغي؛ فاإلنسان العاقل 

أما اإلنسان  خالقها جل وعال، وعلى موجدها نعمذه األشياء وجد أن فيها آيات تدل على حقا إذا تأمل ه

املعرض فهو وإن كان عقله كبريا وذكائه قويا فإنه ال ينتفع به؛ وهلذا وصف اهللا تعاىل الكفار بأم ال يعقلون؛ مع 

ه ما ينفعهم و يضرهم؛ لكن ال يعقلون ؟ يف العقل اإلدراكي الذي يدركون ب أم يف العقل اإلدراك عقالء وال ال

؟ موجود؛ لكن نفاه اهللا عنهم لعدم انتفاعهم به، وعدم عقلهم الرشيد أو الرشد  موجود فيهم هذا العقل وال ال

يف الدرس  ويف هذا الفوائد إن شاء اهللا تأيت )) آليات لقوم يعقلون ((الذي يرشدهم إىل ما فيه مصلحتهم 

إنزال املاء؛ على نعم ألنك إذا قلت هذا صار البث مرتبا الشيخ :لبث معطوفا على املاء ا السائل : .القادم نعم 

 )) أنزل ((فإذا يكون املعطوف عليها مرتبا على  )) أنزل ((مرتبة على  )) به افأحي ((الفاء هنا، الفاء يف قوله: 

 )) وإلهكم إله واحد ((ففي اآلية الكرمية: أن إله اخللق إله واحد وهو اهللا؛ لقوله تعاىل:   األمر كذلكوليس 

هللا الواحد  ((وقد جاء يف قوله تعاىل:  )) وإلهكم إله واحد ((.ومن فوائدها: إثبات اسم اإلله والواحد هللا؛ 

هللا عزوجل مبعىن أو أصح يف الوهية ومن فوائدها: احنصار األ فأثبت اسم الواحد هللا سبحانه وتعاىل. )) القهار

ويف التفسري أشرنا إىل وجه اإلشكال بني هذه اآلية وبني ما  )) ال إله إال هو ((اختصاص األلوهية باهللا؛ لقوله: 

 أثبت اهللا تعاىل من ألوهية أصنام؛ وقلنا إن اجلمع بينهما احلق والباطل؛ فألوهية اهللا حق، وألوهية أولئك باطل.

ومن فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا؛ ومها: الرمحن، الرحيم؛ اإلله، والواحد، والرمحن، والرحيم .ومن 

الصفة عض العلماء يقول: الصفة واألثر؛ مسان من الصفة واحلكم؛ وباالفوائدها: ثبوت أو إثبات ما تضمنه هذان 

شيخ ما هي  السائل :. )) الرحمن الرحيم ((محة نعم ؟ ما هي؟ الرمحة، صفة الرمحة؛ واحلكم أنه يرحم ذه الر 



ومن فوائد اآلية: أنه قد يكون لالسم من أمساء اهللا معىن  الوحدانية نعم.الشيخ :الصفة املشتقة من اسم الواحد ؟ 

 وإذا مجع مع الرحيم جعل ؛ومعىن إذا انضم إىل غريه؛ ألن الرمحن لو انفرد لدل على الصفة واحلكم ،إذا انفرد

 (( إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهارمث قال اهللا تعاىل:   الرمحن للوصف والرحيم للفعل.

(( لقوله: الطالب : ؟  ن فوائد اآلية الكرمية: عظم خلق السموات واألرض؛ ما وجهه يا عبد اهللاومآخره.  إىل ))

د منه ؛ فيستفااتفلو ال أنه عظيم ما كان آي )) آليات (( الشيخ :))  إن في خلق السموات واألرض آليات

 إن في خلق السموات ((؟ من اجلمع  ومنها: أن السموات ومتعددة؛ تؤخذعظم خلق السموات واألرض. 

الرد على  :فيتفرع على هذا الفائدة .فليست أزلية ؛ومنها: أن السموات خملوقة؛ فهي إذا معدومة من قبل)).

يعين أا قدمية غري خملوقة؛ وأا أزلية أبدية؛ وهلذا ، يقولون بقدم األفالك ألفالكالفالسفة الذين يقولون بقدم ا

اقتربت الساعة  ((وفسروا قوله تعاىل:  ؛أنكروا انشقاق القمر؛ وقالوا إن األفالك العلوية ما ميكن يلحقها التغيري

بأن املراد ظهور العلم، والنور برسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ والشك أن هذا حتريف باطل،  وانشق القمر))

؟ أن  خمالف لألحاديث املتواترة الصحيحة عن النيب عليه الصالة والسالم. طيب إذا نستفيد من هذه اآلية أيش

قدمها .ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه فهي إذا حادثة، ليست قدمية خالفا للفالسفة القائلني ب ؛السموات خملوقة

إذا  )) فيها آيات ((ينبغي لإلنسان أن يتأمل يف هذه السموات واألرض ليصل إىل اآليات اليت فيها؛ ألنه قال: 

ومنها: أن اآليات يف خلق السموات واألرض متنوعة حبسب ما تدل عليه من  تأمل لتصل إىل هذه اآليات .

ومنها: ما يف , االنتظام، وفيها رمحة للخلق نعم وحكمة هذا  ما إىل ذلك؛ ففيها قدرةواحلكمة، والرمحة و  القدرة

اهللا؛  ومنها: أن اختالفهما من رمحة)). اختالف الليل والنهار ((اختالف الليل والنهار من اآليات؛ لقوله: 

؛ والقصر؛ والظلمة، والنور ألما يتضمنان للرمحة والقدرة؛ وسبق أن اختالف الليل يتضمن ؟ اختالفهما بالطول،

ومن آياته  ((؛ نعم وكذلك أيضا راحة الناس  واحلر، والربد؛ النصر، واخلذالن؛ واجلدب ،واخلصم  وغري ذلك

ومن فوائدها أيضا: ما يف الفلك اليت جتري يف  .)) جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله



ومنها أيضا، من فوائد .  الدالة على آياته؛ وسبق أن فيها آيات متنوعة نعمالبحر مبا ينفع الناس من نعم اهللا 

؟ أي نعم فيه آيات عظيمة؛ كون هذه البحار العظيمة متشي  اآلية: ما تضمنه إنزال املطر من السماء؛ فيه آيات

ا، متشي بأمر ال صبا؛ وتنزل أيضا حبسب أمر اهللا عزوجل، ما هي متشي هكذ رذاذا بني السماء واألرض؛ وتنزل

من اآليات؛ وأظن  )) فأحيا به األرض بعد موتها ((ومنها: ما تضمنه قوله:  وجل كما تقدم تفسريه. اهللا عز

ومن  ؛ وعلى إحياء اهللا تعاىل املوتى. والرمحة، والعظمة ،سبق الكالم عليها؛ فهي آيات عظيمة دالة على القدرة

؟ ما نقدر  نشر وفرط من كل دابة كم عددها )) ها من كل دابةوبث في ((فوائد اآلية أيضا: ما تضمنه قوله: 

ونفعا  ،نعدها، عد أجناسها فضال عن أنواعها، فضال عن أفرادها؛ هذه الدواب العظيمة املختلفة كربا وصغرا

تؤذيك؛ والناقة وهي أكرب و وضررا إىل آخره كلها من آيات اهللا عزوجل؛ جتد العقرب تلسعك وهي كرب األصغر، 

فهذا من آيات اهللا عزوجل؛ وكذلك أيضا سبق لنا يف التفسري إن  ؛سة رجال تنفعك ومسخرة ومذللة لكمن مخ

؛ وأن هذه الدواب اليت ال تكاد تراها صغرا مهدية  فيها من آيات اهللا ما أعطاه اهللا تعاىل من اهلداية ملا خلقت له

؛ )) تصريف الريح ((من فوائد اآلية أيضا: ما يف تصريف الرياح من اآليات؛ وفيها قراءة: و  ملا خلقت له.

وبني ذلك؛ بس؟ وشدة، وقوة؛ وعكس ذلك؛ وكذلك أيضا  ،تصريف الرياح إىل جنوب، ومشال، وشرق، وغرب

م على أن يأتوا ؛ ألا ختتلف منافعها؛ ففي كل هذا آيات من آيات اهللا عزوجل؛ لو اجتمعت اخللق كله منافع

ما يستطيعون،  أبدا ؟  مبثل هذه العاصف اليت أصابتنا ليلة اجلمعة حىت قلبت اجلو من احلر إىل الربد يستطيعون

ومن فوائد اآلية: ما يف .  حر وأصبحنا يف برد ـ اهللا أكربـيف  وحنن أمسينا كل آالم ما يستطيعون؛ وهذا

مذلل أليش؟ مسخر و ؟ السحاب املسخر،  ت العظيمة؛ ففيهالسحاب املسخر بني السماء واألرض من اآليا

إذن اهللا، وميطر بإذن اهللا، ويقلع بإذن اهللا نعم؟ وهو سحاب، مجاد؛ لكنه يفهم ما يؤمر به، بملصاحل اخللق؛ ميشي 

 ؟ اماذا قالت )) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولألرض ائتيا طوعا أو كرها ((وميتثل ما يؤمر به 

وهو إنسان   وهم مجاد؛ وقيل البن آدم اسجد وصل فقال ما أنا بساجد وال مصل نعم )) قالتا أتينا طائعين ((



بني السماء واألرض فيه آيات من اهللا عزوجل ما يبهر العقول؛  املسخر سحابالله إرادة؛ شف الفرق هذا 

ومن فوائد اآلية: مدح العقل؛ وأن به يستظهر اإلنسان  والعاملون ذه األمور أكثر منا اطالعا على هذا األمر.

؟ قلنا على كل ما تضمنته من  . طيب آيات على أيش لقوم يعقلون )) ((اآليات اليت تزيده إميانا ويقينا؛ لقوله: 

القدرة، والعظمة، واحلكمة، والرمحة وغري ذلك؛ فإنه يستدل باألثر  أين؟ من الدالالت على ما هللا عزوجل من

 لو أنك وجدت قصرا حمكما يف بنائه، ويف شكله، ويف كل أحواله استدلت )) وهللا المثل األعلى ((املؤثر؛  على

؛ فكذلك هذه السماء واألرض، وما ذكر اهللا يف  كةنن بانيه له علم، ومعرفة، اطالع ح؟ على أ على أيش ا

أي نعم عقل الرشد الذي يهتدي الشيخ :عقل الرشد، الطالب : أن املراد ؟ تقدم هذه اآليات؛ واملراد بالعقل هنا 

هو عقل اإلدراك الذي يناط به التكليف فهذا قد ال يفهم و اجلنون  الذي هو ضد به اإلنسان؛ أما العقل

ومن الناس من يتخذ من دون  ((مث قال اهللا تعاىل:   . اإلنسان ما فيها من اآليات؛ ولو كان عاقال ذا املعىن

 )) وإلهكم إله واحد ((وأتى ا بعد أن ذكر  )) ومن الناس ((من مبعىن بعض؛ فهي للتبعيض  )) اهللا أندادا

؟ بني بعد ذلك أن من الناس  واستدل على ألوهيته مبا يف خلق السموات واألرض وما ذكر من  اآليات، فهمتم

 )) من يتخذ ((؟  وال ال أومن اسم موصول مبتد )) من يتخذ من دون اهللا أندادا ((مع هذه اآليات الواضحة 

؛ فريى أن من  وعند بعض النحويني أن من التبعيضية هي اسمالشيخ :مؤخر؛  أمن اسم موصول مبتدالطالب : 

(( من يتخذ من دون  .خربه؛ لكن املشهور ما قلناه أوال )) من يتخذ ((؛ ويقول بعض الناس وعلى هذا أمبتد

مجع الند؛ وهو الشبيه  )) أندادا ((من دون أي من سواه، وغريه؛ يعين من املخلوقات؛ وقوله:  )) اهللا أندادا

يحبونهم   ((أي هذه األنداد  )) يحبونهم ((قال:  . والنظري؛ ألنه من ناده يناده إذا كان نظريا له مكافئا له

ا من غري العاقل؛ وغري العاقل ماذا حيبوم، ومل يقل حيبون؛ مع أن الغالب يف هذه األنداد أ )) كحب اهللا

ضمري العاقل باعتبار عقيدة عابديها؛ بال مذكر؟ مؤنث، ضمريه مؤنث؛ لكنه أتى هلا إ؟ مؤنث و  يكون ضمريه

يعين الشيخ :شيخ أيش لون يعين العاقل يكون ضمريه غري ؟  السائل : ؟ ألم يعتقدون أا تنفع وتضر فهمتم



يؤتى له بضمري العاقل؛ جلماعة العقالء؛ فإذا أردت أن جتمع أو أن تتحدث عن  مثال الشيء لغري العاقل ما

ال تأيت ا الدالة على التأنيث، ما تأيت بامليم اليت تدل على مجع إضمري اجلماعة غري العقالء تأيت بالنون، و 

 ((مجلة  ا يحبونهم ))(( أنداد :وقوله.؟ من باب خماطبام مبا يعتقدون العقالء؛ لكنه هنا قاله من باب أيش

لكن ؟ ال؛ حمتملة  أي كحبهم هللا، أو كحب املؤمنني هللا )) يحبونهم كحب اهللا ((صفة ألنداد  )) يحبونهم

ول أظهر؛ وهلذا جعلهم أندادا أي هؤالء جعلوا هذه األصنام مساوية هللا؛ فيحبوم كحب اهللا؛ وحب اهللا األ

ذه األصنام حب عبادة، ورغبة، ورهبة؛ يعتقدون أا تنفع عزوجل حب عبادة، ورغبة، ورهبة؛ فهم حيبون ه

وتضر؛ وال فرق يف ذلك بني من يتخذ حمبوبا إىل اهللا، أو غري حمبوب إليه؛ فمن اختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ا احملبة والتعظيم؛ كمن اختذ صنما من شجر أو حجر؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا الصنم كالمهبندا هللا 

(( إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها ال يستحق أن يكون ندا هللا عزوجل؛ وهلذا ملا نزلت: 

إن الذين سبقت  ((وكان ظاهر اآلية يشمل األنبياء الذين عبدوا من دون اهللا؛ استثناهم اهللا يف قوله:  )) واردون

يحبونهم كحب اهللا والذين  ((وقوله:  . ولو عبدوا من دون اهللا نعم )) لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون

متيز وال  الشيخ : متيز،الطالب : ؟  )) حبا ((خربه؛ و) ) أشد ((؛ وأمبتد )) الذين (())  آمنوا أشد حبا هللا

أي الشيخ :ياءين؟ الطالب :  ؟ متييز، فهي ياءين، أسأل حممدا ألنه هو أظنها جاء بياء واحدةالطالب : متييز؟ 

أشد  ((؟  مثال للذي قال للملك كأن وجهك دينار؟ طيب  يزيز ما تعرف التميمتييز ألا بعد أفعل، متي ؛نعم

 أشد حبا هللا )) (( أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا ((متييز؛ ألنه جاء بعد أيش؟ بعد أفعل التفضيل؛ مثل:  حبا))

أو حب  )) (( الذين آمنواعليه، املفضل:  ل يقتضي مفضال ومفضال؟ ألن أشد اسم تفضي أين املفضل عليه ))

والذين  ((قيل ألصنامهم وقيل هللا  ؟ الذين آمنوا؛ املفضل عليه ؟ أشد حبا هللا من هؤالء؛ طيب من هؤالء ملن

من هؤالء هللا؛ كال  )) والذين آمنوا أشد حبا هللا ((من هؤالء ألصنامهم؛ وقيل املعىن:  )) آمنوا أشد حبا هللا

من هؤالء ألصنامهم؛ ألن حب املؤمنني هللا حب  )) والذين آمنوا أشد حبا هللا ((القولني صحيح؛ أما األول: 



؟ حب هؤالء ألصنامهم يف السراء فقط، وعند الضراء يلجئون إىل  أليس كذلك ،رمحة، ورهبة يف الضراء والسراء

ما  ((ء كحب املؤمنني هللا عزوجل؛ مث نقول إن بعضهم يصرح يقول: من ؟ إىل اهللا عزوجل؛ فإذا ليس حبهم هلؤال

 ؛من هؤالء هللا )) والذين آمنوا أشد حبا هللا ((أما الوجه الثاين يف اآلية  ؛ )) نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى

وجيعلون معه حيبون اهللا  ؛ه شيء؛ وحب هؤالء مشرتكركفوجه التفضيل ظاهر؛ ألن حب املؤمنني هللا خالص ال يش

والذين آمنوا  ((مث قال:  يف هذا ويف هذا . الذين آمنوا أشد حبا هللا )) ((األصنام ندا؛ وكال املعنيني حق؛ فـ

هل ميكن أن نرجئ الكالم على احملبة إىل كتاب التوحيد إن  إىل آخره؛  )) أشد حبا هللا ولو يرى الذين ظلموا

ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا  ((عنون بقوله: باب قول اهللا تعاىل:  رمحه اهللا شاء اهللا؛ ألن املؤلف

مث قال   . وهناك إن شاء اهللا تذكر أقسام احملبة؛ وما كان منها نافعا وما كان منها ضارا )) يحبونهم كحب اهللا

 ((ية فيها قراءات؛ أوال: هذه اآل, .))  . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا جميعا. ((تعاىل: 

فيها قراءة :  )) (( ولو يرى الذين ظلمواوالقراءة اليت قرأناها قبل:  )) ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب

 ((منها قراءتان:  د؛ قراءة: على التاء يتول فالقراءات إذا ثالث )) رى الذين ظلموا إذ يُرون العذابتلو و  ((

ولو ترى الذين ظلموا إذ يُرون  ((يُرون ويَرون؛ هذه على قراءة: ترى؛  ،)) يَرون ((ويش بعد؟ و )) يُرون

أما على قراءة الياء: ((ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون  )) ولو ترى الذين ظلموا إذ يَرون العذاب )) (( العذاب

جميعا وأن اهللا شديد ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا  ((العذاب)) بالفتح نعم. قال: 

؟ الشك أا للشرط؛ وعلى هذا فتحتاج إىل شرط وجواب؛ أنتم  كلمة لو هل هي للتمين أو للشرط  )) العذاب

 )) الذين ظلموا ((على القراءتني؛ طيب  )) ترى ((أو  )) ولو يرى (( )) يرى ((؟  معنا؟ نعم، أين شرطها

(( وقوله:  .زين ؛ نعم)) ترى ((؛ ومفعول به على قراءة: )) يرى ((؟ فاعل على قراء:  ويش حملها من اإلعراب

؟ أما  )) يرون ((أو  )) يرون ((ما حمل الواو يف  )) يرون العذاب ((و))  يرون العذاب )) (( إذ يرون العذاب

نائب فمحلها رفع على أا ))  يرون ((رفع على أا فاعل؛ وأما على قراءة الفمحلها  )) يرون ((على قراءة 



 العذاب ((الواو فاعل و )) يرون ((مفعول ثاين؛ وعلى قراءة  )) العذاب ((فاعل وهي يف حمل املفعول األول و

أين  ))؛ ترى ((أو  )) يرى ((فعل الشرط  ؛شرطية قلنا )) لو ترى (( ؛ طيب هذا اإلعراب؛ مفعول به ))

ولو ترى الذين  ((؟ جواب الشرط حمذوف، وتقديره على حسب القراءتني؛ أما على قراءة:  جواب الشرط

وأما على  لرأيت أمرا عظيما؛ ؟ تقدير: لرأيت أمرا فضيعا أو أمرا عظيما؛ فهمتمفال )) ظلموا إذ يرون العذاب

تلف: لرأوا أم على فهو حمذوف أيضا؛ لكن التقدير خي )) ولو يرى الذي ظلموا إذ يرون العذاب ((قراءة: 

؟ املهم على كال التقديرين اجلواب  عرفتم نعم ، لرأوا أم على ضالل يف اختاذ األنداد؛ضالل يف اختاذ األنداد

أليس الذكر  ؟ فإذا قال قائل: ما هي احلكمة من حذف اجلواب أو حذف املفعول أو ما أشبه ذلك .حمذوف

أبني وأظهر؟ قلنا بلى الذكر  أبني وأظهر؛ لكن احلذف أعظم يف التفخيم وأشد يف التهوين؛ واملقام مقام ؟ مقام 

والتهوين لألمر وتشديد له؛ فمن أجل املقام صار حذفه أبلغ ملوافقته ملقتضى احلال؛ وهذا هو البالغة  التفخيم

يفخم يف مقام التفخيم، ويهون يف مقام التهوين، ويؤكد يف مقام  ،ال؟ أن يكون الكالم موافقا ملقتضى احل عرفتم

تقدم لنا عدة مرات أن الظلم  )) الذين ظلموا ((قوله:  التوكيد، وجيرد من التوكيد يف مقام ال حيتاج إىل التوكيد.

مل تنقص؛ لكنه  أي )) كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ((النقص؛ ومنه قوله تعاىل:  هو يف األصل

هنا أي نقصوا اهللا حقه؛ حيث جعلوا له أندادا؛ وهم أيضا ظلموا  )) ظلموا ((خيتلف حبسب السياق؛ فقوله: 

؛ وهلذا قال اهللا يف سورة  أنفسهم؛ أي نقصوها حقها؛ ألن النفس أمانة عندك جيب أن ترعاها حق رعايتها

فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك  )) اقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه ((والشمس وضحها: 

إذ ظرف مبعىن حني؛ يعين حني يرون العذاب؛ قال بعض  )) إذ يرون العذاب ((وقوله:  فإنك ظامل لنفسك.

؟ أي نعم؛ ألا إذا تعلقت باملضارع ما تكون للماضي؛ إذ أن  إذ مبعىن إذا تأيتاملعربني: وإذ هنا مبعىن إذا؛ 

ولو يرى الذي ظلموا إذ يرون  ((يف اآلية: معنا املاضي؟ املاضي للماضي، واملضارع للمستقبل؛ هنا الذي 

مستقبل؟ نعم للمستقبل، فتكون مبعىن إذا ولو الشيخ :مستقبل، الطالب : ال مستقبل؟ إاملاضي و  )) العذاب



إذ ))  فسوف يعلمون إذ األغالل في أعناقهم (( :نظريها قوله تعاىل ؛ين ظلموا إذا يرون العذابيرى الذ

 .؛ فاملهم إن إذ إذا كان العامل فيها فعال مضارعا فهي للمستقبل مبعىن إذايف أعناقهم األغالل أي إذا األغالل

لتحقق وقوعه، صار كأن املستقبل  :قلنا  أا جاءت هي للماضي يف حمل املستقبل؟يف فإذا قال قائل: ما احلكمة 

أتى هذه مبعين املستقبل؛ أصال مبعىن ماضي؛ لكن يف  (( أتى أمر اهللا ))أمر ماض؛ ونظريه يف الفعل قوله تعاىل: 

 فال تستعجلوه ((لو كان قد جاء ما صح أنه قال:  )) فال تستعجلوه ((هذه اآلية مبعىن املستقبل؛ ألنه قال: 

؟ إذا كانت  )) يرون ((مىت تكون  )) يرون ((قلنا إن فيها قراءة  )) (( إذ يرون العذابطيب وقوله:  . ))

الرؤية هنا بصرية؛ وهلذا مل  )) إذ يرون ((كما هي اليت معنا   )) إذ يرون ((فعلى قراءة  )) ((ولو ترىاألوىل 

ية؛ لكنها تعدت إىل مفعولني باهلمزة؛ ألن هي بصر  )) إذ يرون ((تنصب إال مفعوال واحدا؛ وكذلك على قراءة: 

لو قال إنسان ما تقول يف  )) يرى ((يرى رباعي؟ اآلن الشيخ :رباعي؛ الطالب : ال رباعي؟ إثالثي و  )) يرى ((

لو قال لك قائل: ما تقول و طيب الشيخ :، نرجع إىل األصل؛ ثالثيالطالب : هل ثالثي وال رباعي؟  )) يرى ((

 يرى ((فهي ثالثية صح؛ وأما  )) يرى ((ثالثي؟ أما من جهة  همكلالشيخ :ثالثي، الطالب : ؟  )) يرى ((يف 

ست من رآه؛ وإذا كانت من أراه فهي رباعية؛ ألا من أراه يريه؛ فريون أي جيعلون يرون؛ فهي من أراه ولي ))

 يرون ((؟ رباعي، وأصل أراه كما تعرفون أرآه هذا أصله؛ لكن فيها حذف اهلمزة ختفيفا؛ احلاصل أن  كم   ىأر 

العذاب   )) إذ يرون العذاب ((وقوله:  .وجل أيش؟ يريهم العذاب هي أيضا بصرية؛ أي يريهم اهللا عز ))

هذه  )) العذاب أن القوة هللا جميعاإذ يرون  ((معناها العقوبة ـ والعياذ باهللا ـ الذي حتصل هلم على أفعاهلم؛ 

ولو يرى الذين   )) يرى ((تكون مفعول  )) يرى ((نعم؟  على قراءة  )) يرى ((؟ على قراءة  ويش إعراا

ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون  )) (( ترى ((وأما على قراءة  ؛ن القوة هللا مجيعاكو ظلموا إذ يرون العذاب  

فتكون بدال من  ؛ تقدير لرأيت أمرا عظيما أن القوة هللال؟ قلنا لرأيت  ماذا تكون )) العذاب أن القوة هللا جميعا

 مفعول رأيت احملذوفة أي لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أن القوة هللا مجيعا؛ فتكون بدال من مفعول جواب حمذوف



ي خيتص بالقوة  الكاملة من الالم هنا مبعىن أيش؟ الالم مبعىن االختصاص؛ يعين أن الذ )) أن القوة هللا ((وقوله: 

على اهللا عزوجل؛ وأن أصله: علم علم الهو  )) اهللا ((تقدم أن  )) أن القوة هللا جميعا ((مجيع الوجوه هو اهللا 

حال من القوة؛ يعين  )) جميعا (())  أن القوة هللا جميعا ((فحذفت اهلمزة لكثرة االستعمال ختفيفا؛ و  ؛اإلله

إذا قال قائل: كيف يصح أن القوة هللا  .ها شيء؛ فكل القوة هللا سبحانه وتعاىلحال كوا مجيعا ال يشذ من

 فاإلنسان فيه قوة )) اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ((مع أن يف غريه قوة؟  ؟مجيعا

القوة هللا  ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن ((؟ ليست قوة اإلنسان كقوة اهللا عزوجل نعم؛  فاجلواب ؟

تقدير اجلواب ينبغي يكون بعد  )) (( يرى الذي ظلمواقراءة: يكون تقدير اجلواب إذا كانت على  )) جميعا

ن القوة إذ يرون أيعين لو يروا  )) وأن اهللا شديد العقاب ((أو بعد قوله أيضا:  )) أن القوة هللا جميعا ((قوله: 

شيخ؟ نعم ما  السائل : ذاب لعلموا أم يف ضالل جبعل أنداد هللا.العذاب أن القوة هللا مجيعا وأن اهللا شديد الع

ميشون  أم ال فيه قوة الناسالشيخ :؟  يوم القيمة ألنه ما فيها قوة ألحد أبدا )) القوة هللا جميعا ((يكون 

هللا مجيعا ما  أيه حىت يف الدنيا من قوة اهللا؛ فالقوة اليت يقال هلا القوةالشيخ :من قوة اهللا  السائل :ويسعون؛ 

؟  فيه وأنه السائل :ال أن القوة ما هو بأن؛ أيه أن القوة.  الشيخ :بأن القوة هللا  السائل :.للمخلوق منها شيء

كما تكون الشيخ : )) ترى ((على قراءة  السائل :؟  )) يرى ((؛ ال على قراءة: )) يرى ((مفعول  الشيخ :

 . أمرا عظيما أن القوة هللا مجيعا تكون بدال من مفعول اجلواب احملذوفقبل؛ قبل ((أن القوة هللا مجيعا)) لرأيت 

 ((قال:   . يف قراءة: ((يرى)) يف قراءة: ((يرى)) نعمالشيخ :إذا تقدير اجلواب يف قراءة: ((يرى)) ؟  السائل :

 )) هللا شديد العذابأن ا ((أو لرأيت على القراءة الثانية  ؛يعين ولرأوا أيضا أن اهللا )) وأن اهللا شديد العذاب

ولدها ؟ يقال من الوالدة بطيب فإذا قيل: كيف يكون اهللا شديد العذاب وشديد العقاب مع أنه أرحم  .أي قويه

أن هذا من كمال عزه وسلطانه وعدله، وأنه سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء؛ لو رحم  :اجلواب على ذلك بسيط

 ((وهذا ينايف العدل؛ واهللا جل وعال هو أحكم احلاكمني  ؛هؤالء الكافرين به لكان ال فرق بينهم وبني املؤمنني به



تهم؛ فهؤالء استحقوا فمن حكمه احلسن أنه نزل هؤالء مبنزلتهم وهؤالء مبنزل )) ومن أحسن من اهللا حكما

العذاب باختيارهم هم أليس كذلك؟ هم أنذروا، وجاءم الرسل بالبينات وأوضحوا هلم، وأخربوهم بأم 

وعلى  بينة من األمر؛ فاختاروا ألنفسهم أسوأ  من األمر، ؛ فهم على بصريةأخربوهم سيستحقون هذا العذاب

؛ وشدة عذاب اهللا ، فيه كمال العدل بل فيه كمال العدل؛  احلالني؛ فهل يف ذلك من ظلم ؟ أبدا ما فيه ظلم

 معلوم، يف القرآن ويف السنة هلؤالء أمر 

 


